1/2012
___________________________________________________________________________________________________
„Je to spoločné dielo a spoločne sa tešíme z výsledku. Prajem
si, aby sa pozitívna energia vložená do stavby, premenila na
šťastie, radosť, lásku a pohodu všetkých budúcich užívateľov.
Želám čo najmenej krívd a keď nás neobídu, naučme sa ich
Takým bol 17. február 2012 v Janovej Vsi, časti Klátovej
písať
do piesku, a všetko vzácne a ušľachtilé vytesať do
Novej Vsi, kde ani snehová chumelica neubrala na radosti
kameňa,“
úprimne vyjadrila svoje želania starostka rovnako aj
všetkým tým, ktorí sa na ojedinelý okamih v obci patrične
so
želaním,
aby sa pre trinástich nových prisťahovaných
pripravili a tešili.
občanov stala Klátova Nová Ves skutočným domovom.
Rovnako aj pre ďalších, ktorým ponúknu bývanie v ďalších
štyroch obecných nájomných domoch v peknej lokalite
Štepnica, na ktoré má obec schválený investičný zámer
výstavby.
Hosť slávnosti, poslanec NR SR Pavol Paška vo svojom
príhovore poďakoval za dotiahnutie projektu do úspešného
konca a ocenil jeho význam v udržaní hlavne mladých rodín
vo svojich tradičných sídlach. A rovnako ako on, aj prednosta
Krajského stavebného úradu v Trenčíne Anton Šumichrast
zaželal novým nájomníkom zo srdca veľa šťastia. Stretnutie
bolo dôkazom, že tam, kde je spolupráca, tam sa môžeme
dočkať aj takejto vzácnej chvíle. Proces spoločného budovania
bytoviek bol otázkou jeden a pol roka, budovanie vzájomných
vzťahov je dlhodobý a zostáva na samotných nájomcoch.
Práve naopak. Sviatočná beloba ešte znásobila nielen
očakávanie prvých nájomníkov nových bytov, ale aj desiatok
spoluobčanov a starostov z okresu Partizánske, ktorí chceli s
nimi zdieľať radostné okamihy. Zaplnili sálu miestneho
kultúrneho domu so slávnostne prestretou tabuľou so
všakovakými dobrotami, kam medzi nich prišiel v sprievode
hlavnej hostiteľky, starostky Klátovej Novej Vsi Ivety
Randziakovej, hoci s oneskorením pre zlé cesty, ale predsa,
poslanec Národnej rady SR Pavol Paška.
„Som šťastná, že dnes odovzdávame do užívania obecné
nájomné byty, ktoré sme postavili ako prvé s podporou
Štátneho fondu rozvoja bývania a s podporou ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,“ boli úvodné slová
starostky na slávnosti.
Myšlienka podporiť mladé rodiny a postaviť v obci prvé
Po slávnostnom prevzatí kľúčov od nových domovov a
nájomné byty sa zrodila v roku 2009. So samotnou výstavbou
spoločnom prípitku sa už celý sprievod účastníkov slávnosti
dvoch bytoviek po šesť bytov sa začalo v auguste 2010,
pobral k bytovkám a po prestrihnutí pásky aj do ich
skolaudované boli vo februári 2012. Celkové náklady
príjemného interiéru na prehliadku jednotlivých bytov, v
predstavujú 700 tisíc eur, tri štvrtiny získala obec formou
ktorých šťastím doslova žiarili ich prví užívatelia.
úveru zo ŠFRZ a štvrtinu ako dotáciu z ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja.

Prvé obecné bytovky v našej obci
Šťastný deň pre dvanásť rodín

Magdaléna Babčanová, redakcia Tempo

Privítali sme nových občanov

Rozlúčka s predškolákmi

V obradnej sieni obce sa uskutočnilo dňa 24. 4. 2012 už
tradičné slávnostné uvítanie detí do života .

Malý škôlkar už putuje svetom a so škôlkou sa rozlučuje
spevom, zbohom buď škôlka milená, kde som sa hrával od
rána, zbohom, zbohom, zbohom, ja už idem šírim svetom...

Manželia Lenka a Martin Frkáňoví prišli so synom Hugom
Martinom, rodičia Veronika Syslová a Mário Hormuzache
s dcérou Emou, Jana Zajícová a Marek Zajíc
s dcérou
Dominikou, Veronika Danišová a Jozef Ďurček s dcérou
Rebekou, Kristína Gorfolová , s dcérou Vanesou Zoe, Jana
Mickulová a Ján Stieranka so synom Lukášom, Mária Lojková
Miroslava Pajtina s dcérou Tamarou a so synom Samuelom,
Jaroslava Deviatková aJuraj Deviatka s dcérou Dominikou a
Peter Prostredný a Katarína Prostredná s dcérou Dorotou. Po
slávnostnom uvítaní detí do života bol vykonaný zápis
novonarodených detí do do pamätnej knihy obce.
Ľubica Dolníková, matrikárka

Ocenení najlepší z najlepších

Toto boli záverečné slová rozlúčky s predškolákmi, ktorá sa
uskutočnila 28. Júna 2012 v renesančnej tvŕdzi. Milej
slávnosti sa okrem detí, ktoré od septembra 2012 nastúpia do
1. ročníka ZŠ zúčastnili pani učiteľky, rodičia, pani starostka
ako i členky Aktívu pre obrady a slávnosti pri Obecnom
zastupiteľstve v Klátovej Novej Vsi. Predškoláci prezentovali
poznatky nadobudnuté počas dochádzky v materskej škole
a prítomných milo prekvapili
kultúrnym vystúpením.
V závere boli slávnostne dekorovaní a „povýšení do stavu
školáckeho“ riaditeľkou školy. Rodičia
spolu s pani
starostkou poďakovali celému kolektívu materskej školy za
starostlivosť a úsilie pri výchove ich detí.

V obradnej sieni obce Klátova Nová Ves prevzali dňa 28. 6.
2012 Alexandra Streicherová, Rastislav Mozola, Barbora
Dolníková, Márius Bielich, Marcel Zajíc, Veronika
Bielichová, Alexandra Néčová, Dominik Hrádeľ a Peter
Jakubík ocenenia starostky obce. Najlepší z najlepších žiakov
základnej školy boli ocenení za úspešnú reprezentáciu školy v
okresných a krajských olympiádach a športových súťažiach.

Pozvánka na Výstup na Javorov vrch
Dňa 18. augusta 2012 (sobota) sa pri príležitosti výročia SNP
uskutoční 34. ročník výstupu na Javorov vrch. Zraz
účastníkov je o 10.00 hod. pri parku v Janovej Vsi. Trasa
výstupu povedie cez Cibajky, kde sa k pomníku mjr. Szabu
položí kytica kvetov. Bude pokračovať cez Podskalie, Onžiar
na Javorov vrch, kde bude posedenie spojené s opekaním a
občerstvením. Zostup povedie späť cez Onžiar, Podskalie a
Cibajky. Neplnoleté deti môžu ísť len v doprovode dospelej
osoby.

Ešte spoločná fotografia na pamiatku, posledný stisk ruky,
pohladenie, milý úsmev. Tak veľa šťastia, Matúško Gábriš,
Alžbetka Marková, Filipko Lauko, Sofinka Hanová, Timko
Jakubík, Michalka Masaryková, Lejka Brázdilová, Vaneska
Brázdilová, Dianka Mozolová, Bianka Stotková, Erik Ďuriš,
Jakubko Chrkavý, Lukáško Bílek, Andreasko Malák, Miško
Gašparík, Tomáško Mrva a Peťko Matejov.
Alena Dolníková, riaditeľka MŠ

Informácie o obci získate aj na našej
internetovej stránke www.klatovanovaves.sk

Óvoda - prvá opatrovňa
v Klátovej Novej Vsi má 110 rokov
Spomienková slávnosť v Klátovej Novej Vsi v polovici
tohtoročného júna je dôkazom toho, že si v úcte zachovávame
vzácnych ľudí, ich skutky a chceme, aby si ich pamätali aj
budúce generácie. V miestnej materskej škole spomínali na
Augustu Haupt-Stummerovú, zakladateľku predškolského
zariadenia v Klátovej Novej Vsi a za účasti viacerých hostí
odhalili tejto šľachetnej žene pamätnú tabuľu..

„Stodesiate výročie vzniku prvej opatrovne v našej obci - to
je historické bohatstvo i záväzok, ktorý máme voči
zakladateľke materského školstva v našej obci. Napĺňať ho
chceme hlavne prostredníctvom kvalitnej starostlivosti o
najmladších obyvateľov Klátovej Novej Vsi a ich výchovy
v súčasnej materskej škôlke. Má na to všetky predpoklady.
Moderný areál v prírodnom prostredí i odborne pripravených
a zanietených zamestnancov. Aby však ani nasledujúce
generácie nezabudli na priekopnícky čin Augusty HauptStummerovej, aby sa jej odkaz stal súčasťou každodenného
života rodičov, pedagógov i detí, zdobí dnes priečelie škôlky
pamätná tabuľa s jej podobizňou a menom. A ktohovie,
možno niekoho privedie k premýšľaniu o potrebe ľudskej
spolupatričnosti. Premýšľaniu o tom, že ak chce byť človek
skutočne šťastný, nemôže sa izolovať od ľudí navôkol, aj keby
mal všetky majetky sveta. Nie hromadením vecí, ale ich
nezištným rozdávaním môžeme prerásť vlastný tieň
a prekonať svoju dočasnosť. Tak, ako to urobila Augusta
Haupt Stummerová,“ povedala vo svojom príhovore pri
odhaľovaní pamätnej tabule Iveta Randziaková, starostka
obce.

Stummerovej, boli medzi hosťami aj všetci súčasní a bývalí
zamestnanci materskej školy. Dojatiu sa neubránila
vychovávateľka 81 ročná Mária Sporinová i medzi nimi
najstaršia, 86-ročná pani Helena Zajícová, ktorá v škôlke
pracovala ako školníčka. Určite jej hlavou preletela
spomienka aj na to, koľko uhliakov s uhlím musela vyniesť na
poschodie starej škôlky, aby mali deti teplo.

To príjemné ľudské teplo hrialo všetkých pri sprítomnení si
šľachetnej barónky, pri spomienkach na minulé roky, pri
pohľade na bezstarostné deti, ktoré vystúpili v programe. S
radosťou bolo spojené aj prevzatie Pamätného listu, ktorý
klátovskej materskej škole udelil k vzácnemu jubileu
prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne Ondrej
Divinský.
Magdaléna Babčanová, redakcia Tempo

Oslava MDŽ
S prebúdzajúcou sa jarou oslavujeme Medzinárodný deň žien.
Tohtoročným oslavám bola venovaná prvá marcová nedeľa.
Za účasti poslanca NR SR Jaroslava Bašku, starostiek
a starostov obcí si ženy svoj sviatok naozaj vychutnali, veď
ako hudobnú lahôdku si tentokrát dopriali obľúbenú speváčku
Marcelu Laiferovú.

Úprimný príhovor i vtipný prípitok Jaroslava Bašku, malé
občerstvenie i kvet z rúk starostov a poslancov obecného
zastupiteľstva bol poďakovaním za úsmev, cit a životnú
energiu, ktorou nežnejšia polovička obce presvetľuje náš
každodenný svet.

Deň sv. Huberta
Alena Dolníková, riaditeľka materskej školy zoznámila
účastníkov slávnosti s históriou materského školstva v obci
i súčasnými aktivitami škôlky. Snáď za všetky učiteľky sa
vyznala, že práca s deťmi je náročná a zodpovedná, ale aj
krásna. Pre dobrého učiteľa je to uskutočnený sen o povolaní,
z ktorého vďaka deťom nikdy nevyrastie.
Na spomienkovej slávnosti v Klátovej Novej Vsi 13. júna
2012 spojenej s odhalením pamätnej tabule Augusty Haupt-

Poľovnícky spolok Kostrín Vás pozýva na Deň sv Huberta,
ktorý sa bude konať 25. augusta 2012.
Slávnosti sa začínajú svätou omšou a pokračujú ľudovou
veselicou v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi
so začiatkom o 20.00 hod. Pre účastníkov bude pripravený
vynikajúci poľovnícky guláš, poľovnícke špeciality a bohatá
tombola.

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Predmetové olympiády – každoročne sa tí najlepší žiaci
našej školy zapájajú pod vedením svojich učiteľov do
olympiád z jednotlivých predmetov. Na tomto mieste
spomenieme tých najúspešnejších od posledného vydania
Spravodaja – Dominik Hrádeľ postúpil do krajského kola
Chemickej olympiády z 1. miesta v okrese, do krajského kola
Geografickej olympiády z 2. miesta v okrese a tiež
reprezentoval školu v krajskom kole Olympiády zo
slovenského jazyka, kde sa prebojoval tiež z 1. pozície
v okrese. Barbora Dolníková zožala úspech 1. miestom
v okrese v Biologickej olympiáde v kategórii D, Alexandra
Néčová obsadila 3. miesto v okrese v Biologickej olympiáde
v odbornosti zoológia, Veronika Bielichová v tej istej
olympiáde 3. miesto v odbornosti botanika a tiež uspela
z našich žiakov najlepšie v okresnom kole Pytagoriády – 2.
miesto. 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády vo svojej
kategórii obdržala Alžbeta Hnátová.
O ostatných
predmetových olympiádach sa dozviete na stránke školy.
Karneval – fašiangový čas je už síce dávno za nami, ale tí,
ktorí boli na školskom karnevale určite naň nezabudli. Bol
výborný – pestrý, veselý, zábavný, plný prekvapení, smiechu
a dobrej nálady. O všetko sa postarali organizátorky – členky
z Rady rodičov, dobrý DJ, no a samozrejme masky od
výmyslu sveta. Aspoň malá fotografická spomienka...

Deň Zeme - Aj keď kalendár hlásal Deň Zeme 22. apríla,
my sme brigády organizovali priebežne snáď aj celý apríl, v
závislosti od počasia. Už aj preto, že sme sa zapojili do
projektu Ministerstva životného prostredia - "Vyčistime si
Slovensko". V rámci tohto projektu sme vypracovali správu o
vykonaných aktivitách a dokumentovali to fotografiami.
Každá trieda si našla svoj "rajón", ktorý sa rozhodla vyčistiť.
Či už to bolo najbližšie okolie školy, miestny park, cesta na
"salaš", cesta popri potoku...

Plavecký výcvik - V týždni od 12. - 16.3. 2012 sa

Exkurzie - Flóra Bratislava, Arborétum Mlyňany - K

uskutočnil pre žiakov 1. stupňa plavecký výcvik. Každé ráno
ich pohodlne odviezol vlastný autobus do Topoľčian a späť,
kde v mestskej plavárni pod dohľadom plavčíka prebiehal
kurz. Každý sa snažil koľko vládal, veď v posledný deň kurzu
boli deti ohodnotené "mokrým vysvedčením".
Zber papiera - Každoročne sa snažíme pomôcť prírode aj
takým jednoduchým spôsobom, ako je zorganizovať zber
papiera. Samozrejme, že finančný efekt, aj keď nie vysoký, je
pre školu veľmi dôležitý, pretože za získané finančné
prostriedky zo zberu sa zakupujú nové pomôcky pre výučbu.
A ako sa snažili žiaci tentokrát? Spolu nazbierali viac ako 9
ton papiera a okolo 800 kg kartónu. Najviac sa snažili a na 1.
mieste skončili žiaci 4. ročníka, 2. miesto - 6. ročník, 3.
miesto - 7. ročník.
Noc s Andersenom – Aj tento rok sa naša škola zapojila
do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Noc
strávená v škole 30.3. spolu s Andersenovými rozprávkami,
či už v čítanej, kreslenej alebo hranej podobe, si získala u detí
veľkú priazeň. Napätie a nezvyčajné kúzlo tejto noci je pre
všetkých zúčastnených nezabudnuteľný zážitok. Podrobnosti o
tejto akcii si môžete prečítať na našej stránke. Pracovná nálada
bola v školskej knižnici naozaj viditeľná....

jarnej prírode určite patria rozkvitnuté lúky, záhony, vôňa
kvetov a množstvo jarných dekorácií. Toto všetko a veľa
ďalších zaujímavostí mali možnosť vidieť žiaci z krúžku
"Mladých prírodovedcov", ktorí sa spolu s niektorými svojimi
spolužiakmi vybrali 27.4. na medzinárodnú výstavu kvetov do
Bratislavy - na FLÓRU 2012. O týždeň neskôr žiaci 5.
ročníka v rámci regionálnej biológie navštívili Zubriu
zvernicu, Národný žrebčín v Topoľčiankach a Arborétum
v Mlyňanoch. Niektorí naozaj ani netušíme, aké krásy skrýva
náš najbližší región, a to je práve obsahom regionálnej
biológie...
Týždeň akčnej angličtiny - Už po tretíkrát sme pre
našich žiakov zorganizovali týždeň intenzívnej angličtiny v
spoločnosti Angličana - "Akčný týždeň angličtiny". Tentokrát
k nám zavítal Nathan z juhu Veľkej Británie a celý týždeň
strávil v spoločnosti 14 žiakov zo 6., 7. a 9. ročníka. Žiaci
pracovali usilovne celé dopoludnie. Stretnutie s "native
speaker"-om (originál hovoriacim Angličanom) predstavuje
určite pre všetkých veľký a nezabudnuteľný zážitok. Dúfame,
že aj týmto spôsobom môžeme žiakov motivovať k štúdiu
cudzích jazykov. "See you again next year!" :-)

Besedy – Priebežne počas celého školského roka
organizujeme pre žiakov všetkých vekových kategórií besedy
s rôznym zameraním, súvisiace s obsahom vzdelávania.
Napríklad – beseda s príslušníkmi Policajného zboru SR,
beseda s poľovníkmi resp. s lesnou pedagogičkou, beseda so
včelárom, beseda s gynekologičkou, beseda s protidrogovou
tematikou , beseda s lekárkou zameraná na kampaň boja proti
AIDS...

Športové aktivity – Zo všetkých spomenieme aspoň tie
najdôležitejšie. Výrazný úspech zaznamenalo družstvo
mladších dievčat a starších chlapcov v minifutbale, ktorí na
okresných kolách obsadili vynikajúce 2. miesta a tak získali
pre školu cenné poháre a diplomy. Niektorí žiaci
reprezentovali školu na rôznych atletických pretekoch –
Chochuliáda (pre 1. stupeň ZŠ) v Partizánskom, atletické
preteky
v Chynoranoch,
Memoriál
Rudolfa
Jašíka
v Partizánskom. Všade sa „našim deťom“ podarilo získať
zopár medailí. V základnej škole sa konalo aj množstvo
domácich súťaží – Klátovská latka, bedmintonový turnaj, Na
bicykli bezpečne, korčuliarska súťaž atď.
Deň matiek – Druhú májovú nedeľu sme k slávnostnej
atmosfére tohto dňa prispeli aj my, kultúrnym programom
zostaveným z pestrej palety piesní, básní, scénok, tanca
a hovoreného slova. Za všetko hovoril potlesk divákov, najmä
mám a starých mám, ktorým sme, dúfame, urobili veľkú
radosť.

Činnosť ŠKD – Pre obmedzený priestor na stránkach
Spravodaja je veľmi ťažko vybrať z bohatej činnosti ŠKD,
odporúčame preto všetkým nazrieť na internetovú stránku
školy a v sekcii Školský klub detí a vo fotogalérii sa dozviete
všetko. ☺

Koncoročné výlety – Pre všetky deti je koniec školského
roka opäť príležitosťou spoznať ďalší kút nášho krásneho
Slovenska formou koncoročného školského výletu. Kam
smerovali ich kroky tentokrát? Žiakov 1. stupňa zlákali
Habakuky – rozprávkový svet Pavla Dobšinského na
Donovaloch, dokonca im nevadilo ani upršané počasie. Všetci
žiaci 2. stupňa spoznali Čierny Balog a Vydrovskú dolinu,
previezli sa na Čiernohronskej železničke a zakotvili na
chvíľu v Banskej Bystrici.

Viac aktivít a fotiek nájdete na web stránke našej školy.
Mgr. Silvia Bielichová

VIII. ročník futbalového turnaja
Tradičný futbalový turnaj o Pohár starostky obce sa tento krát
konal prvú júlovú sobotu a vyšiel na výbornú. Pozvanie prijali
mužstvá z Nedanoviec, Krásna a Bošian. Vylosovanie určilo
do prvého zápasu Klátovú Novú Ves s Krásnom, kde domáci
vyhrali 3:1 zásluhou dvoch gólov M. Domčeka a jedným D.
Bencu. V druhom zápase Nedanovce ukázali svoju kvalitu a
porazili Bošany 3:0. V boji o tretie miesto boli úspešnejšie
Bošany, vyhrali nad Krásnom 3:1 a skončili tak na tretej
priečke. Naši futbalisti sa vo finálovom zápase síce výkonom
nedali zahanbiť, no výsledok 2:0 na výhru nestačil a tak
skončili na peknom druhom mieste. Víťazom turnaja sa tak
stali Nedanovce.

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený náš Daniel Benca (na
snímke) a najlepším brankárom sa stal Lukáš Bohunský ml.
z Nedanoviec. Turnaj týmto ešte zďaleka neskončil,
nasledoval ťah tomboly a tanečná zábava. Vydarilo sa počasie
aj guláš, nikto sa nezranil a všetci šťastne dorazili domov.
Eva Maťaše, výbor OFK

VII. ročník minifutbalového turnaja
30. júna sa opäť po roku konal už VII. ročník minifutbalového
turnaja. Do turnaja sa prihlásilo sedem družstiev a zvolili si
hrať systémom každý s každým. Keďže bolo mimoriadne
teplo, každý zápas sa hral dva krát dvanásť minút a bez
zbytočného predlžovania. Zo začiatku to vyzeralo sľubne pre
viaceré mužstvá, no postupným dopĺňaním tabuľky sa už črtali
medailové pozície. Na konci sa ešte mohli zamiešať karty, ale
napokon víťazne na prvej bodovanej priečke skončili Lešenári
(16 bodov) s manažérom Gustom Šmehýlom. Za nimi
Chynorany s 15-timi bodmi, a keďže Café bar a Zhodári mali
rovnako bodov, o treťom mieste rozhodol lepší vzájomný
zápas pre Café bar. Odmenení boli aj najlepší strelec
a brankár. Brankárom sa stal jednohlasne Erik Lovasz
z Chynorian, no určiť strelca nebolo jednoduché. Traja hráči,
všetci z mužstva Lešenárov, mali po sedem gólov.

V prestávke turnaja sa hral priateľský zápas prípraviek –
Klátova : Nedanovce, ktorý skončil 1:0 v prospech našich
najmenších futbalistov.

Po zápasoch prišlo na rad vyhodnotenie a odmeňovanie
najlepších, no keďže v turnaji mali až traja hráči rovnaký
počet vstrelených gólov, rozhodovalo sa jedenásťmetrovými
kopmi. Do brány sa postavil 188 centimetrový prvoligový
brankár Michal Peškovič, ktorý už dlhodobo pôsobí
v zahraničných kluboch ako brankárska jednotka. Michal
Domček, Andrej Sak a Marián Dragula si tak mohli vyskúšať
jeho kvality. Mimoriadne sa im všetkým darilo, všetci vsietili
po tri góly, takže sa v rozstreli pokračovalo, až kým si
nakoniec víťazstvo nevystrieľal Marián Dragula z TJ Krásna.

A tak Štefan Kučera, Michal Dovalovský a Peter Bielich
museli strieľať na bodované terče. Víťazom sa stal napokon
Peter Bielich, ktorý ich nastrieľal najviac. Mimoriadne
ocenenie za najužitočnejšieho hráča dostal Ľuboš Smatana,
ktorý nielenže dva krát skóroval, ale bol hlavnou oporou
v mužstve Café bar.

A aj napriek tomu, že niektorí nezískali ani bod, viac ako
o výsledky tu išlo o zábavu a šport, preto si to isto všetci
zopakujú aj o rok.
-em-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Celkové poradie
mužstvo
body
Lešenári
16
Chynorany
15
Café bar
10
Zhodári
10
Hviezda JR
6
Orim bar
4
Novostav
0

skóre
29:5
19:5
11:12
16:11
7:16
5:19
8:23

Rozlúčka s riaditeľkou základnej školy
Mgr. Anna Grachová, riaditeľka základnej školy po
tridsiatichpiatich rokoch pôsobenia v našej základnej škole
odchádza na zaslúžený dôchodok. Pri tejto príležitosti jej
udelila starostka obce „Ďakovný list obce Klátova Nová Ves
za
dlhoročnú
pedagogickú
i riadiacu
činnosť“.

Slávnostného aktu prevzatia ocenenia a zápisu do pamätnej
knihy obce sa zúčastnili všetci učitelia i nepedagogickí
zamestnanci základnej školy.

Cesta rozprávkovým lesom
Už tradične sa pri oslave Medzinárodného dňa detí zmení historický
park pri kaštieli na rozprávku. Organizátori súťaže si aj tento rok
pripravili pre deti rôzne súťažné disciplíny, mohli si aj zastrieľať
z dela, ochutnať zbojnícku špekačku, vyšantiť sa na nafukovacích
atrakciách a namľovať si tváričku. Deti aj vďaka mnohým
sponzorom oslávili svoj sviatok naozaj veľkolepo.

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2012
prerokovalo a schválilo správu o činnosti obecnej rady, správu
o kontrole plnenia rozpočtu obce za rok 2011, návrh rozpočtu
obce na rok 2012. Z investičných akcií na rok 2012 OZ
schválilo výstavbu chodníka v časti obce Janova Ves,
ukončenie projektu „Revitalizácia centra obce Klátova Nová
Ves“, výstavbu ďalších 4 obecných nájomných domov
s financovaním z dotácie z MDVaRR a úveru zo ŠFRB,
zahájenie spracovania územného plánu obce a zastavovacej
štúdie pre lokalitu Cimbal na výstavbu rodinných domov,
rekonštrukciu sociálnych zariadení na zdravotnom stredisku.
Ďalej OZ schválilo žiadosť o prenajatie kaštieľa v Janovej Vsi
na letný tábor pre bohoslovcov a miništrantov.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2012
prerokovalo a schválilo správu o činnosti obecnej rady, správu
o kontrole plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2012, záverečný
účet obce za rok 2011, VZN 1/2012 o úhradách za sociálne
služby, zmenu Štatútu obce Klátova Nová Ves, žiadosť
Kataríny Takáčovej o prenájom miestnosti v zdravotnom
stredisku za účelom poskytovania kozmetických služieb,
umiestnenie pamätnej tabule na budovu MŠ Auguste HauptStummerovej pri príležitosti
110. výročia založenia
predškolského zariadenia v obci,
obstaranie passportu
zvislého dopravného značenia v obci, členov Rady školy Pri
ZŠ Doc. Ing. Jozefa Gašparíka,CSc, Evu Gašparíkovä a Igora
Jakubíka, zvýšenie ceny vodného na 0,5 € pre občanov a 1€
pre podnikateľské subjekty, čo predstavuje menej ako
polovicu ceny vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami.
Starostka ďalej informovala, že Európska komisia schválila
projekt poldra na Hradskom potoku s rozpočtovým nákladom
1 mil.€ a výstavba bude financovaná z prostriedkov Európskej
únie. Taktiež sa pripravuje do výstavby rekonštrukcia cesty
Krásno – Turčianky, ktorá bude financovaná z prostriedkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Hľadáme názov pre naše námestie

Novinkou bolo pozorovanie Slnka cez ďalekohľady, ktoré na
oslavu priniesli pracovníci z Hvezdárne z Veľkých Bielic.

Projekt „Revitalizácia
centra obce je ukončený“ a na
klátovské hody dňa 8. 9. 2012 ho chceme aj slávnostne
otvoriť. Námestie by malo niesť nejaký zmyselný názov.
Vítame každý dôstojný a slušný návrh na pomenovanie nášho
námestia . Každý kto sa chce do tohto procesu zapojiť, môže
návrh názvu aj s odôvodnením poslať písomne na obecný úrad
alebo tak môže urobiť na našej webovej stránke. Zaznamenali
sme už prvé návrhy:
Stummerove námestie alebo Stummerov dvor, pretože toto
miesto ním skutočne aj bolo a Leopold Haupt Stummer a jeho
manželka Augusta sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj
našej obce – postavili novú dvojtriednu školu, založili škôlku,
otvorili kameňolom a spevnili cesty, zaviedli nové postupy
v poľnohospodárstve a začali pestovať nové plodiny napr.
cukrovú repu, založili ovocinárstvo, vychýrený žrebčinec,
vysadili lesy, ľudia našli prácu na ich veľkostatku, boli
ľudomilovia....
Renesančné námestie, pretože dominantou námestia je
kaštieľ postavený v renesančnom slohu alebo jednoducho
Námestie pri tvŕdzi, lebo aj tak to všetci voláme a aj budeme
volať..
Námestie Európy alebo Európske námestie, pretože bolo
postavené z prostriedkov Európskej únie.
Námestie Hrdovič – je to prvý názov obce v staroslovienčine.
Kamenné námestie – bol tu kameňolom a typické pre našu
obec sú kamenné múriky a celé námestie je v tom štýle.
Takže otvárame verejnú diskusiu k pomenovaniu námestia
a tešíme sa na Vaše návrhy, ktoré posielajte do 6. augusta.
Iveta Randziaková, starostka obce

Fašiangová zábava

Zo štatistiky obce vyberáme

Už tradične, tento rok už po šiestykrát, sa v našej obci konala
fašiangová zábava spojená s aktom pochovávania basy.
Dôchodcovia pripravili program, ktorý obohatili o úvodný
tanec roztlieskavačiek.

K 31.12.2011 obec mala 1.589 občanov .
V roku 2011 sa do obce prihlásilo na trvalý pobyt 35 občanov
a z obce sa odhlásilo 23 občanov.

V roku 2011 sa narodili
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
*
*
*
*

Predviedli nám aj ladné pohyby zumby. Dobrá nálada, chutné
šišiky i kapustnica a plná sála zabávajúcich sa fašiangujúcich.
Taká bola zábava 18. 2. 2012 v Kultúrnom dome v Klátovej
Novej Vsi.

Olympiáda dôchodcov
30.6.2012
sa
uskutočnila
Olympiáda
dôchodcov
v Partizánskom za účasti našich dôchodcov : Ľubica Bálešová,
Milan Báleš, Mária Chrenková, Jozef Chrenko, Terka
Gergelová, Štefan Gergel, Marta Chrenková, Marta
Klamárová, Eva Gašparíková, Helena Šútorová.

26.02.2011
12.04.2011
15.04.2011
02.05.2011
24.05.2011
03.06.2011
09.07.2011
15.07.2011
19.09.2011
12.10.2011
25.10..2011
22.10.2011
25.10.2011
02.12.2011
09.12.2011
09.12.2011
09. 12.2011

Matej Omelka
Hannah Mozolová
Janka Michalková
Christian Kopček
Rebeka Ďurčeková
Nicolas Ján Ridzoň
Karolína Górzová
Alexander Žibrúň
Hugo Martin Frkáň
Emma Hormuzache
Sebastián Kollár
Dominika Zajícová
Vanesa Zoe Gorfolová
Lukáš Stieranka
Samuel Pajtina
Tamara Pajtinová
Dominika Deviatková

Manželstvo uzatvorili
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

09.04.2011 Jana Urbanová – Tibor Peciar
09.07.2011 Božena Husárová – Marek Halmo
21.07.2011 Ivana Zimnáková – Andrej Olbert
13.08.2011 Katarína Krátka – Viliam Ivanov
10.09.2011 Katarína Krátka – Peter Prostredný
17.09.2011 Anna Kučerová – Miroslav Sivý
15.10.2011 Lucia Rybanská - Igor Jakubík
11.11.2011 Miroslava Šútorová – Jozef Stanko
12.11.2011 Nikoleta Ševčíková – Marián Halmo
16.12.2011 Oľga Baranová – Ivan Drábik

Najstarší občan - občianka
 Najstaršou občiankou v našej obci je pani Alojzia
Krátka, ktorá sa dožila 97 rokov.
 Najstarším občanom obce je pán Ignác Šajdík,
ktorý sa dožil 92 rokov.
Ako minulý rok tak aj tento rok sme neprišli bez ocenenia.
V hode granátom Terka Gergelová 2. miesto. V hode
obuvníckym kopytom Terka Gergelová 2. miesto a Marta
Klamárová 3. miesto.

Tešíme sa, že aj pri 37 stupňových horúčavách sme to hralo
zvládli.
Ľubica Bálešová

Opustili nás
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

08.01.2011
10.01.2011
04.02.2011
09.02.2011
12.02.2011
18.02.2011
04.03.2011
13.3.2011
01.06.2011
05.06.2011
04.07.2011
11.07.2011
15.07.2011
25.07.2011
28.07.2011
22.09.2011
23.09.2011
12.10.2011
30.10.2011
24.11.2011
24.11.2011

Ján Šarina vo veku 52 rokov
Štefan Hlavačka vo veku 95 rokov
Jozefína Stotková vo veku 85 rokov
Štefánia Korcová vo veku 100 rokov
Eduard Benko vo veku 65 rokov
Vojtech Gális vo veku 78 rokov
Ernest Marko vo veku 83 rokov
Karol Šarina vo veku 81rokov
Štefan Hatala vo veku 61 rokov
Veronika Krátka vo veku 86 rokov
Karol Novotný vo veku 72 rokov
Lýdia Gergelová vo veku 67 rokov
Viktor Hamara vo veku 84 rokov
Karol Chrenko vo veku 67 rokov
Anton Pavlík vo veku 84 rokov
Terézia Vargová vo veku 74 rokov
Jaroslav Peniaška vo veku 65 rokov
Marta Gašparíková vo veku 60 rokov
Štefan Smatana vo veku 83 rokov
Bohuslav Jakubík vo veku 84 rokov
Emanuel Stotka vo veku 80 rokov

